פנאי בצוותא

ההרצאות מתקיימות בימי ראשון בשעה  20.00הכניסה חופשית .אנו מבקשים לא לאחר.

 - 3.6.12הרצאת אורח  -בריכוזה בהתנדבות של נורית לב.
מרצה  -פרופ' מנחם פלדמן  .הנושא  -אישיים מרכזיים בתקופת המרד הגדול
 -10.6.12טיולים בכורסא – בריכוזו בהתנדבות של אהרון גוניק .
"ונצואלה אין דומה לה" – מהגראנד סוואנה ועד מרחבי היינוס.
טיול יחיד וייחודי של אלי עמיר.
 - 17.6.12פתיחת תערוכה
 –24.6.12הרצאת אורח  -בריכוזה בהתנדבות של נורית לב.
המחזאית עינת ברנובסקי תשוחח על עבודתה כמחזאית.
המחיזה את ספרה של ליזי דורון "למה לא באת לפני המלחמה".
גלריית הבית בדפנה בעומר
הזמנה לפתיחת תערוכת הצייר

פרופ' יובל הרישנו
"דמויות ונופים"
פתיחת התערוכה ביום ראשון ה 17.6.2012 -בשעה 20:00
נעילת התערוכה ביום חמישי ה9.7.2012 -
דברי פתיחה :פיני בדש ,ראש מועצת עומר
ד"ר אמיר ברנע ,מנהל אגף החינוך והתרבות עומר
אסתר גוסרסקי ,מרכזת הבית בדפנה
פאולה עובדיה ,אוצרת ומרכזת התערוכות

מועדי ביקור:
ימי א' ,ב',ג',ה' 12:00- 9:00
יום א' 21:30- 19:00
יום ד' 21:00- 18:00
או בתאום עם שמעון ביטון -
נייד0576484185 :

• קורס צילום בהדרכת אמנון גוטמן יפתח בחודש יוני 10 .מפגשים  4 ,בשטח  1צילום לילה  .עלות של ₪ 1250
להרשמהAMNON23@GMAIL.COM :

הפתיחה ביום רביעי  4/7בין השעות 18.00-20.00

נקודות עניין מיוחדות לאורך הויה דולורוזה 23.6.12 ........
בהדרכת :אלי תלמי
 - 07:00יציאה ממרכז מסחרי עומר 08:00 .הפסקת ארוחת בוקר עצמית.
ויה דולורוזה – דרך הייסורים ,בעיר העתיקה הפכה למושג מרכזי בנצרות .נלך בעקבות מסעו רווי הסבל של ישוע,
הנושא את הצלב על גבו ,עד לגולגתא ,גבעת הצליבה ,ונעמוד על הביטוי שניתן למכאוב ולסבל באדריכלות ובעיצוב
הכנסיות שהוקמו לאורך נתיב זה; נכיר את הממצאים הארכיאולוגיים המרשימים המצויים במרתפי מנזר האחיות
ציון .נשמע אודות גלגוליה של מסורת הטבעת חותם פניו המיוסרים של ישוע במטפחת .נשמע על ריב דמים על
השליטה על גג כנסיית הקבר .נגלה לאן מוליכה דלת קטנה בכנסייה הקופטית .על פסגת הגולגתא נכיר יצירת
אומנות מרהיבה מתקופת הרנסנס ,תרומתו של בית מדיצ'י; נרד אל מעמקיה של כנסיית הקבר ,ובאמצעות הציורים
המרשימים המעטרים את קירותיה של קפלת גרגורי המאיר ,נתוודע לסיפור חייו של הקדוש החשוב ביותר לכנסייה
הארמנית.
 – 19:00חזרה משוערת לעומר.

עלות למשתתף –  ₪ 160כולל – הסעה ,הדרכה וכניסה לאתרים.
לחברי הקהילה התומכת .₪ 140

טיול לצפון 17-18.6.12 ........

בהדרכת :מאיר ברזילי

אירוח בכפר הנופש "מרום גולן" בבקתות מפוארות
מחיר למשתתף בבקתה זוגית ₪ 790

הזדרזו להירשם על מנת להבטיח מקומות בבית המלון
הרשמה לטיולים" :הבית בדפנה" ,בימים :א'  , 20:00-19:00ג' 18:30-18:00
לפרטים נוספים ליוכבד מרקס טל , 6469220 .נייד 050-7921299

ברידג' – בהדרכת מאיר אורן .למתחילים -בימי א' בשעה  .18:00משחק מודרך -בימי ג' בשעה .18:00


 שחמט  -בימי א' ,ג' ,ה' בשעה  09:00בריכוז שייקה טריפטו (בהתנדבות)
 ברידג'  -בימי א' בשעה  10:00בריכוזה של אהובה אמיתי (בהתנדבות) .בימי ג' בשעה  18:30בריכוזה של אילנה טיבן
(בהתנדבות) .בימי ד' למתקדמים בשעה  20:00בריכוזו של עוזי עצמוני (בהתנדבות)






אידיש המרצה מיכאל ליינוונד בימי א' בין השעות 12.15-13.45
צרפתית – חודשה הפעילות .המרצה אורי בוכמן (בהתנדבות) בימי שלישי בשעה 10:30
"בואו נלמד לקרוא ולכתוב בערבית" – בימי ב' בין השעות 18:00 – 19:30
לפרטים והרשמה:
מלי גוטהלף טל050-5366954 .
"בואו נדבר ערבית"  -בימי ב' בין השעות 20:00 – 21:30

שיחון אנגלית  -בריכוזה של טליה צור בימי ב' בשעה 10:30 -
ימי פעילות
מרצים

4.6

11.6

18.6

25.6

נעמי גרץ

יעל גלזר

שילה שפיץ

שילה ורשבסקי

